Verwerkingsadvies

Afdekbanden/-platen
Afdekbanden worden veelal toegepast in combinatie met metselwerk.
De uitzettingscoëfficiënten van
metselwerk en beton zijn niet gelijk.
Dit verwerkingsadvies is daarom
met name bedoeld om spanningen
ten gevolge van temperatuursveranderingen te voorkomen. Daar waar
geen verankering van de afdekbanden wordt vereist, de banden aanbrengen op AB-mortel. De hoeveelheid mortel tussen metselwerk en
beton, dient na plaatsing minimaal

AB mortel

10 mm te zijn. Deze gemodificeerde
mortel vangt verschillen in uitzetting
op, terwijl de aanhechting gegarandeerd blijft.
Als de afdekbanden worden verankerd door middel van draadeinden,
de conische gaten afwerken met
Vebo Reparatiemortel (krimparm
en vorstbestendig).
Voor de aansluiting van de afdekbanden onderling of op andere materialen kan gekozen worden voor een
open voeg of een blijvend flexibele
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kitvoeg. Een openvoeg (zie A) dient
minimaal 5 mm breed te zijn, in
verband met tolerantie is het advies
van Vebo 10 mm.
Voor een kitvoeg op een rugvulling
(zie B), is de voegbreedte minimaal
10 mm. Eventuele vochtkering ter
plaatse van afdekbanden, bijvoorbeeld in de spouw, is afhankelijk van
de toepassing en bouwkundige detaillering en daarom geen onderdeel
van dit advies.
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onderdeel van

Dit verwerkingsadvies vervangt alle voorgaande versies en is gebaseerd op de meest actuele kennis. Hoewel het met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen door
aannemer en/of opdrachtgever geen rechten aan dit verwerkingsadvies worden ontleend. Vebo Beton & Staal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade
van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken in de inhoud van dit verwerkingsadvies. Tevens kan Vebo Beton & Staal niet verantwoordelijk worden gesteld voor een
onjuiste verwerking van de (het) product(en) waarop dit verwerkingsadvies betrekking heeft, daar zij hierop geen invloed noch toezicht heeft.
Dit verwerkingsadvies is bedoeld als informatie over Vebo Beton & Staal producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als enige vorm van garantie.
Aansprakelijkheid op basis van dit verwerkingsadvies sluit Vebo Beton & Staal dan ook in zijn geheel uit. Voor garanties en aansprakelijkheid verwijzen wij naar onze algemene
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Zetfouten voorbehouden.

